
Pemangkas bulu hidung,
telinga, & alis yang nyaman

Nosetrimmer series 3000

 
Dijamin tidak menarik rambut

Sistem pelindung, sudut yang
ideal

Bisa dicuci seluruhnya, baterai
AA

2 sisir alis, kantong

 
NT3160/10

Dijamin tidak menarik rambut
Merapikan bulu hidung, telinga, dan alis dengan cepat dan

aman

Philips NOSETRIMMER Seri 3000 dengan lembut memangkas bulu hidung,

telinga, dan alis yang tak diinginkan. Teknologi ProtecTube dan sudut pemangkas

yang didesain khusus memastikan pemangkasan yang cepat, mudah, dan

nyaman, dijamin tidak menarik rambut.

Memangkas cepat & nyaman

Sistem pelindung yang canggih mencegah rambut tertarik, kulit tergores & terluka

Mudah menjangkau bulu di dalam telinga atau hidung

Selot pemotong yang tajam & sangat presisi

Mudah membersihkan

Dapat dicuci seluruhnya

Mudah digunakan

Penyimpanan yang mudah untuk semua aksesori

Mudah dipegang dan dikendalikan, meskipun dalam keadaan basah

2 sisir untuk merapikan alis

Termasuk baterai AA

Dibuat agar awet

Pisau tidak perlu diminyaki

Garansi 2-tahun
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Kelebihan Utama

Teknologi ProtecTube

Dengan teknologi ProtecTube yang

revolusioner, pisau pemotong dilindungi tutup

mata pisau ultra-tipis dengan ujung bulat

untuk mencegah iritasi kulit. Selain itu, pisau

pemotong didesain untuk mencegah bulu

tersangkut di antara pisau pemotong yang

bergerak terpisah, sehingga dijamin tidak

menarik rambut.

Sudut yang ideal

Pemangkas bulu hidung Philips sudah

dirancang agar bekerja dengan sudut yang

sempurna sehingga mudah menjangkau bulu

di dalam telinga, hidung, dan bisa juga

digunakan pada alis. Dengan pemangkas bulu

hidung Philips, Anda dapat menghilangkan

semua bulu yang tidak diinginkan secara

efisien.

Sistem pemotong yang handal

Pemotong dan tutup pelindungnya memiliki

selot pemotong yang tajam dan sangat presisi

untuk memastikan semua bulu terpangkas

dengan cepat dan efektif.

Tahan air

Pemangkas dan sisir mudah dibersihkan di

bawah keran.

Kantung

Kantung lembut termasuk: baterai AA dan 2

sisir alis.

Gagang karet yang lembut

Gagang karet yang lembut di tangan memberi

Anda genggaman terbaik, meskipun dalam

keadaan basah, untuk kontrol yang lebih baik

ketika menggunakan pemangkas.

2 sisir alis

Gunakan sisir alis 3 atau 5 mm untuk

memangkas atau merapikan bulu,

menghasilkan panjang yang seragam.

Termasuk baterai AA

Dioperasikan dengan baterai AA, pemangkas

Anda siap untuk digunakan langsung.

Tidak memerlukan minyak sama sekali

Tidak memerlukan minyak sama sekali, untuk

perawatan yang mudah.

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Semua produk perawatan kami dibuat agar

tahan lama. Pemangkas memiliki garansi 2

tahun.
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Spesifikasi

Sistem pemotongan

Lebar pisau pemotong pemangkas bulu

hidung: 21 mm (13/16")

Unit pemotongan: Pisau baja

Jumlah setelan panjang: 3

2 sisir alis: 3 dan 5 mm (1/8” dan 3/16”)

Aksesori

Kantung

Mudah digunakan

Bebas perawatan: Tidak memerlukan pelumas

Membersihkan: Dapat dicuci seluruhnya

Desain

Warna: Hitam dan abu-abu

Penyelesaian: Silver dan karet berwarna perak

Gagang: Gagang karet yang lembut

Daya

Catu daya: Baterai AA

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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